Zmluva o nájme hnutel‘nej ved

Prenajímatel‘:
Sídlo:
Zastúpená:
Zapísaná:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.ĺe-mail:
a

Kalná KTR, s.r.o.
Cervenej anuády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Daniel Svorda, konateF
V OR OS Nitra, oddiel Sro. vl. č. 12588‘N
3654 1940
2021577437
Dexia Levice
7105001001/5600
0907042862, kalnaktr@kalna.eu

Nájomca:
Sídlo:
Zastúpená:

Obec Kalná nad Hronom
Cervenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronorn
Ing. Ladislav Ehn. starosta obce
307131
2021218683
VÚB Levice
26823 152/0200
036/6395109, obcc®kalna.eu

iČo:
D1Č:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Tel/e-mail:

uzatvárajú túto zmluvu o nájme hnuteľnej veci:

I. Predmet zmluvy
I. Predmetom nájmu je traktor kolesový poľnohospodársky Zn. KIOTI, číslo motora
3CIOOLWB, kategória T 2. VIN NS3200024, evidenčně číslo vozidla LVSIiAI, prvá
evidencia vozidla 6.12.2013, ktorého vlastníkom je spoločnosf Kalná KTR. s.r.o.. 50 sídlom
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom a zároveň je aj držitelom osvedčenia
o evidencii Č. PB 891509 (ďalej len traktor) spolu s príslušenstvom
snežná radtica,
zametacia kefa, posýpač, bubnová kosačka, pásový obracač sena. mulčovač so zberom (ďalej
len príslušenstvo). Vlastník ako prenajimateľ dáva do nájmu tu uvedený traktor s
príslušenstvom nájomcovi do riadneho nájmu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
—

II. Podniienky zrnluvy
1. PenajímateF odovzdá nájomcovi predrnet nájmu v takom technickom stave. aby predmet
nájmu mohol nájomca riadne využívať po celú dohodnutú dobu nájmu. Za skryté vady
predmetu nájmu, ktoré by počas nájmu bránili riadnemu užívaniu nájomcom bude
zodpovedaf prenajímateľ, pokiaf nájomca preukáže, že vada existovala už v Čase odovzdania
veci do nájmu.

2. Prenajimateľ je povinný počas doby nájmu platíť poistenie za traktor, zabezpečiť
vykonanie záručnej. lechnickej a emisnej prehliadky.
3. Nájomca sa zavázuje predmet nájmu užívat‘ tak. aby predrnel nájmu po uplynud
dohodnutej doby nájmu odovzdal prenajimateľovi v stave. ktorý bude zodpovedat‘ bežnému
opotrebovaniu. V prípade, že počas nájmu zapríčiní svoiím konaním škodu na predrnete
nájmu a túto nic je možné nahradiť z poistenia motorového vozidla alebo je možné ju
nahradíť len čiastočne. nájomca je povinuý zaplatíť edů škodu alebo primeranú časť. ktorá
bude rozdielom pri náhrade z poistenia.
4. Nájornca sa zuväzuje predmet nájmu užíval‘ na činnost‘ vykonávanú nájomcom, predmet
nájmu nemöže zapožičat‘ alebo prenajat‘ mému subjektu a ak, tak len po písomnorn súMase
prenajímateľa.
5. Nájomca je povinuý vykonávat‘ bežnú údržbu predmetu nájmu na vlastně náklady
zabezpečovať čcrpanie pohonných hrnöt, výmenu pneumatík, umývanic vozidla.

111. Cena nájmu
1. Cena nájmu je účastníkmi zmluvy dohodnutá vo výške 1 EUR bez DPH za jeden mesiac
nájmu a bude splatná vždy do 10. dňa bežného niesiaca.
2. Nájomca je povinný nájom zaplatíť do splatnosti uvedenej na faktúre. ktorú vyhotoví
prenajímatef nájonicovi a doručí mu ju v lehote do konca predchádzajúccho mesiaca.
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IV. Doba nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú, výpovedná doba je 1 mesačná a začína plynút‘
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bob doručená
výpoveď z nájmu.

V. Záverečné ustanovenia
1. Vzájomné vzťahy strán sa nadia ustanoveniami Ohčianskeho zákonníka a predpismi obce
Kalná nad Hronom.
2. Spory! vyplývajúce z tejto zmluvy budú zrnluvné strany predovšetkým iešiť dohodou.
3. Dopinky a zmeny k tejto zmluve je možné robiť písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma strunami.
4. Táto zmuva nadobúda platnost‘ dňom podpísania obidvorna zmluvnými stranami
a účinnost‘ dňom nasledujúcom po zverejnení na webovej stránke obce Kalná nad Hronom.

5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, každá zo zmluxných strán obdrží jeden exemplár.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej znenírn súhlasia čo svojím podpisorn
aj potvrdzujú.

V Kamej nad Hronont dňa 1.5.2015

V Kamej nad Hronorn. dňa 1.5.2015

Kalná KTR, s.r.o.
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